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بیانیهجدیدسلبریتیها،ببخشیدخودخودمردمها

جوج می زنیم به یادتان
سالمبرملتهمیشهمظلومواسیرایرانکهچهلسالاست

آبخوشازگلویتانپاییننرفتهاست...
اینپیامدغدغهمندیماست...بیاییدهمدیگرراباورکنیم...

باورکنیدکهماخودخودمردمهستیم...حتیازشماهمخود
خودمردمترهستیم.آنروزهاکهشماازگرانینالهمیکنید،
وتورمکمرتانراخمکردهاستمابهسواحلخارجرفتهو
درحالیکهباشورتورزشیوالیبالبازیمیکنیمازاین
همهمشکالتمعیشتیدلمانیهجوریمیشودوبازیهم

ازدماغمانمیآید.
ماهمازشماییموقتیسیلمی.آیدوهمهداروندارتانرا
میبرد،همیشهسربزنگاهشمارهکارتمیدهیمواینگونهبا
شماهمدردیمیکنیم،فقطاینبانکنامردپولهارابهخاطر

بدهیهایمانبرمیداردوهمدردیماناقصمیماند...
ماازخودشماییموقتیبهخیابانمیریزیدوبهخاطراعتراض
بهوضعموجودکشتهمیشویدمابرایشمامثلگربهبزرگمهر،
عزاداریکردهوصفحههایمانراسیاهمیکنیم.مابهخاطرشما
ازحقوقسگهاوگربههاحمایتمیکنیمحتیاگرشمااصال

سگوگربهنداشتهباشید.
مابرایحمایتازحقوقشما،سعیمیکنیمکهحتیمالیات
ندهیم.وازمالیاتهاییکهشمامیدهیدازصداوسیماپول
بهجیببزنیمتادلتاننشکند.ماحتیبهخاطرشماامسالاز
جشنوارهفجریکهدرآنحضورنداشتیمواصالراهماننداده

بودندهمانصرافدادیم.
ماازخودخودشماییمووقتیداریمازکناربرجایفلبرایتان
بیانیهمینویسیموبابروبچجوجمیزنیمقلبهایمانباشماست،
ویکسیخشرابهافتخارشمابهنیشمیکشیم...تاتسلیتی

دیگربدرود.

نسخهاصليیكقصهخیليُکهن

دو الشخور و یک کفتار
همیناولقصهبگویمکهنسخههايدیگريازاینقصهکه
باسلبریتيهايدیگرمثللکلکوالكپشتیامرغابيو
خرچنگدیدهاید،همگيفیکهستندواصلقصههمیناست
کهمنميگویم.پسدریکجایيرويزمین،دوتاالشخورو
یککفتاربودند.روزيالشخورهاگفتندجنازههاياینجاکم
شدهوماميخواهیمبهآنسويدریابرویم.کفتارگفت:مراهم
باخودتانببرید.الشخورهاگفتندباشه،بیاوسطاینچوب
راباپوزهاتبگیرتاببریمت.کفتارگفت:اولروباهراببرید
ببینمچهطورياست!الشخورهاروباهرابُردندوبرگشتند.
کفتارپرسید:سالمرسید؟الشخورهاگفتند:آره.فقطکمي
زودترپیادهشد!کفتارگفت:اگرراست
ببرید هم را شغال ميگویید،
را شغال ببینم!الشخورها
همبُردندامافقطیکي
ازالشخورهابرگشت.
کفتارپرسید:سالم
الشخور رسید؟
فقط آره! گفت:
به ضر  کمي
یم مال ي مغز
شدهکهُدرست
میشه.اونیکي
الشخورهمموند
کنارشکهسرپا

بگیردش!
کفتارگفت:اگرگاو
راهمهمینطورسالم
ببرید،آنوقتمنهم
ميآیم.الشخوررفتپیش
چوب وسط پوزهاش با تا گاو
رابگیردو...،اماگاونگاهيبهجثهخودشوچشمهاي
انداختوگفت:مندوبرابرکرایهراميدهم، الشخور
توبگوبُردیمش،منهمميگویمبُردهشدهام!اینهم

شیرینيبچهها!
الشخورآمدپیشکفتاروگفت:گاوراهمبُردم.کفتار
گفت:ِدکي!)درنسخهايدیگر،»زِکي«آمده(،منبا
آنچوبيکهدوسرشنجسشده،تاسرکوچههم

نميآیم،تازههنوز25سالنشدهکه!

معرفیبازیرایانهای
slap sound)صدایسیلی(

ضربه مالیم مغزی

از نسخه جدیدترین :Slap sound
بازیجذاباسلپساوندباقابلیتنصب
رویتمامگوشیهاحتیباآپشنفقط

دکمهوچراغقوه،بهبازارآمد.
ازویژگیهایاینبازیرایانهای؛طراحی
صحنههایکامالواقعیاست.بازیدر
نصفشبشروعمیشودوسربازانبا
لباسنظامیپشتبلوكهایبتنیپناه
آمادهباش حال در رادارها اند. گرفته
هستندوصدایآزاردهندهآنرویمخ
ازهرسنگری تقریبا و است سربازان
صدای“لعنتی”شنیدهمیشود.تعداد
زیادیپوشکهمتوسطهلیکوپترازباال
بهپایینسرازیرمیشود.هلیکوپترها

پیامهشداررادائماتکرارمیکنند”به
دستورپرزیدنتترامپبهجزسوختگی
شدیدولهشدگیکاملبهبقیهآسیب
ها)ضربهمغزیمالیم(بیمهتعلق
نمیگیرد.”بههمیندلیلکاربر
بایدنهایتزورشرابزندتاضربه

مغزیمحکمبشود.
و مغز کارشناسان عقیده به
اعصاب،اینبازینقشموثری
درکاهشضرباتمغزیمالیم
ونیمهسختسربازانآمریکایی

خواهدداشت.

1
لوکیشن:پایتلویزیون

زمان:اولشب،ساعت3نیمهشب
لحن:ملتمسانه

دیالوگ:پخشکنینآقادیگه...کدومتیکه؟همونیکهمیگم
تلویزیونخونهماستونمیشهازشبریموبایدباهامونراه

بیاین...آره.پسمنتظرمهمیناالن.

2
لوکیشن:رویکاناپه

زمان:قبلازخواب،ساعت8صبح
لحن:نامشخص.دارهتویگوشیتایپمیکنه.

برای پستمیخواین یه بچ برو دیالوگ:خب.
رفیقتوناستوریکنیندیگه.نصفپولتبلیغات
روهمبینهرکیمنومنشنکردپخشمیکنم.
برایاونسیلهمیهکاریمیکنیم.اصالکاپیتان

رومیگیمشمارهحساببدهخیالتونتخت.

معاونعمرانیاستانداریووهانچینخبرداد:

جیگرکی ایرانی
خفاشکی چینی

با گو و گفت در ووهان استانداری عمرانی معاون
خفاشکی یک استقرار که کرد اعالم خبرنگاران
سیار)محلکبابوعرضهکامالبهداشتیخفاش(در
نقاطمختلفشهرووهان،باعثافزایششیوعکرونا

ویروسبینمردمووهانشدهبود!
عوامل ما که حالی در کرد: تصریح همچنین وی
دارای افراد با روبوسی و دادن ماننددست انسانی
بهداشتی نکات رعایت وعدم عالئمسرماخوردگی
هنگامعطسهوسرفهراعاملشیوعهرچهبیشتراین
ویروسمیدانستیم،دربررسیدوربینهایمراکز
مختلفمتوجهموردمشکوكاینخفاشکیشدهوپس
ازچندینروزمراقبتازراهدورمتوجهشدیمهرجاکه
ایشانمستقرمیشودبهجهتعالقهشدیدجمعیت
بهاینوعدهیغذاییلذیذ،باهجومجمعیتمواجهیم
ودرنتیجهویروسبهافرادبیشتریسرایتمیکند.
ویدرپاسخبهسوالیکیازخبرنگارانکهازاوپرسید
آیاباتوقیفخفاشکیمذکورشیوعکروناویروسکنترل
ویاازبینرفتگفت:بله،دیدیدکهدرایرانمعاون
عمرانیاستانداریتهران،علتآلودگیهوارااستقرار
یکجگرکیسیاردرکناردستگاهسنجشآلودگی
معرفیکردوپسازتوقیفجگرکیتهراندیگرمعظلی

بهنامآلودگیهواندارد.

مبارز شنبه، بی خبر جمعه
خودبیانکنکهزتدبیرتوعاجزشدهای!»عقدهازدلبگشالببگشابهرسخن«صاحبتکنولوژیفتوسنتزشدهایپولمارابگرفتیوهواماندادیشنبههاپشتتریبونتومبارزشدهایجمعههابیخبروعاطلوباطلاماچهشدایشیخکهدرمیکدهواعظشدهای؟مستیمیزگرفتهسترفیقانتراکهدراینحرفهتوبهترزسوآرزشدهایپاسدرعمقچناندادهایهرمطلبراچونبالبرسراینملکتوعارضشدهایچهکنمباتوکهشعریمتناقضشدهای

فعالیتهایانتخاباتینامحسوسشروعشد

کاندید نسل پیر و جوان
اهمفعالیتهایکاندیداینسلپیروجوان،جنابمهندس
دکترســردارسرافرازاستادگرامیرابهاطالعشهروندان

عزیزمیرسانیم:
-عطرافشانیوقرائتفاتحهبرقبورشهدا

کاندیدایعزیزمانصبحپنجشنبهبههمراههیاتبلندپایه
متشکلازاعضاستادانتخاباتیوهمسروبچهیدومشان،
درگلزارشهدایشهرمانشرکتکردند.همچنینایشان
باشــهدامیثاقدوبارهبستندکهتاجاندربدندارنداز
هیچخدمتیبرایاینمردمفروگذارینکنند.ویپساز
ریزشچندینوچندقطرهاشکخاطرنشانکردند“کاش
منهمپسازرایآوردندرراهخدمتبهمردممبهجمع

رفقایشهیدمبپیوندم”.
-دیداربانمایندگانخارجیکشورهایدوستوابرازهو

آریوویتماچبهایشان.
آقایدکترعصرشــنبهپسازاطــالعازحضورتعدادی
توریستاروپاییدرشهر،بهسرعتدفترخودراتركکرده
وبهاســتقبالایشانشتافتند.ویپسازحضوردرجمع
توریستهایمحترمکهازکشورهایاسپانیا،آمریکا،فرانسه،
زالندنووتوگوبودند،طینطقغراییبهزبانانگلیســی
فرمودند:آیاَمبلکبُرداینمجلس.ایشــانتوریستها
راسفرایفرهنگیکشورشانخواندهوبههمینمناسبت
بهمهمانانچلوکبابدادهوباایشانسلفینیزگرفتند.

درپایاناستادمعززازمادرخودنیزدیدارکردهودرحضور
خبرنگارانوعکاســاندستوپایمادرخودرابهغایت
بوسیدند.ایشانهمچنینقصدداشتنددستوپایپدر
گرامیخودرانیزببوسندامامتاسفانهباخبرشدندکهآن
تکیهگاهومردروزهایسختوتنهاحامیاستادگرانقدر

دوسالپیشفوتشدهاند.

اری
انی
کامر

بهمناسبتچهلویکمینسالگردفرارشکوهمندپهلوی،برای
اولینباروبهصورتکامالتخصصیگزارشیازآخرینمراسم

ساندیدنشاهزادهپهلویرامنتشرمیکنیم:
شاهزادهباصالبتواردسالنخانهمامانشاینامیشود،یک
پتویکوچکسفیدانداختهرویدوششویکسیخبزرگ
ونوكتیزهمکهازکبابیخلیلخرُکشبرداشته،گرفتهتوی
دستش!یادشبهخیرعمههمیشهمیگفتاینهیبتشاورا
یادبابابزرگمیاندازدکهباچوبدستیمیافتادبهجانوزیر
وزرا.بعدشزیرلبچیزهاییمیگفتکهشاهزادهبهخاطر
ضعیفبودنفارسیاشفقط»اینمحمدرضایخاكبرسر«ش

رامیفهمید.
حاالشاهزادههمهعواملونوکرهایشراجلویشچیدهو
قراراستسانببیند،اولیننفر،وزیرجنگاست.شاهزاده
سیخشرابلندمیکندوآنرارویشانهوزیرجنگکهدر
واقعیکبالشملحفهدارمخملاستفرودمیآورد.بالش
صدامیدهد:تاااااپ!کهیعنی:واالحضرت!تمامنیروهامنتظر
فرمانحملههمایونیهستند.ولیشاهزادهبهآرامیوبالحنی

منطقیپاسخمیدهد:نه،فعالفقطآمادهباشید.
حاالبایداوضاعبینالمللرابسنجد،یکضربهآرامبهوزیر
خارجهکهیککدوتنبلنرماستمیزند.کدوتنبلصدا

سینصادقی
محمدح

سان دیدن با سیخ و پتو
برایاولینبار:گزارشیازنحوهیساندیدنشاهزاده

ازچینبروتادلاروپا،کروناکرونا

تبکردهبراتکلدنیا،کرونا

دردولتمامدیرالیقکمنیست...

هستندبرایتومهیّا،کرونا!!!

دیپلماسی خفت
تاریخزبانبستهیماگریاناست
ُکپکردهوازکارشماحیراناست

کوتاهبیاجنابدکترلطفاً
»اینرهکهتومیرویبهترکستاناست«

میدهد:بَمم!کهیعنی:واالحضرت!بهدنبال
شاهزاده اما که... مفصلی گفتوگوهای
وزیر شکم در آخر تا را سیخ ناگهان
خارجهفرومیکندونعرهمیزند:سخن

بیچاره کدوی بیپدر! پدرسوخته کن باکوتاه
صدایِخررررچازهمبازشدهودانههایآنبیرونمیریزدکه
یعنی:سرانهمهکشورهایجهانبهعالوهکلآدمهایروی

زمینمنتظربازگشتشمابهوطنهستندقربان!
و میکند تمیز همایونی دستمال با را شاهزادهسیخش
میگوید:خوبه!بهترامپبگوتحریمهاروادامهبدهتامنبگم.
حاالشاهزادهبهبخشموردعالقهاشرسیده:پلیسمخفی
بازییاهمانسازماناطالعاتوامنیتکشور)ساواك(.رئیس
ساواكکهیکعروسکبتمن،شوالیهتاریکیاست،چشم
دوختهبهشاهزاده.چندصدای»بوم«بلندازدیوارخانهبلند
میشود:یکنفربالهجهآمریکاییچیزهاییمیگویدکه
بهجزکلمات»کریزی«و»شاتآپ«اشقابلترجمهنیست.
شاهزادهکهعصبانیشدهدقودلیاشراسررئیسساواك
خالیمیکند.رئیسساواكرویزمینمیافتندوالمپهایش
روشنخاموشمیشوندوهمزمانصدامیزند:فایر،فایر،فایر!
کهیعنی:واالحضرتهمهخرابکاراندستگیروپسازتأدیب

افسردگی دچار
پسازخودکشی

شدند.
مه نا بر  ه د ا هز شا
بازدیدازسایرعوامل
زودپز، از عبارتاند که
رنده،جاروبرقیو...راملغیاعالم
وتصمیممیگیردخودششخصاازارتشبازدیدکند.کشوی
زیرجالباسیاشرابازمیکندونگاهیپیروزمندانهبهارتشش
میاندازد.همهتانکهاوبالگردهاازدفعهقبلدستنخورده
باقیماندهاندوفقطیکیازآدمکهایارتششاهنشاهی،
افتادهرویکامیونارتشیکنارش.شاهزادهمیخواهدبلندش
کندکهدستشمیخوردبهبالهواپیمایبمبافکنیکه
آمادهرساندنشاهزادهبهایراناستوآنهمچپمیشود
رویتیربارچیکهرویزمیندرازکشیده.همینکهشاهزاده
میخواهدباآندستشتیربارچیرانجاتبدهدسیخرا
میزندزیرچشمهمایونیخودشوجیغشمیرودهوا.در
اینلحظهپیرملکهایرانزمینبهسرعتواردسالنمیشود:
چیشده...خجالتبکشمردگندهپنجاهسالتشده...پتوی
پیشیروچرابرداشتی...ایتوروحتمردكکهرفتیواین

پسرهعقبموندهروگذاشتیتودامنمن!

لحی
نصا

امی

محمدامینمیمندیان

ضادرخشان
محمدر

میالدسعیدی

امیرمعظمی

3
لوکیشن:داخلآشپزخانه،الیپوستتخممرغها

زمان:صبحزود،ساعت3بعدازظهر
لحن:عشقوالنه

دیالوگ:زلزله؟کجا؟پسبایدخودمدیگهاستوری
بذارمشمارهکارتبدم...بنویستویگروهماجرای
کاپیتانکنسله.خودمشمارهکارتمیدمبرای

سیلوزلزله.

4
لوکیشن:جشنمنتقدانسینما

ترین ازجینگ یکی با ازصحبت زمان:پس
دوستان

لحن:ترجیحافیلمفارسی-حاجکاظمطور
دیالوگ:ایناسممزخرفسلبریتیراازرویما
بردارید،ماخودخودمردمیم.چطورکسیکه
بایدآیینهمردمشباشهوبتونهدردهایمردمش
روبگهرومحروممیکنید؟دردهاییکهازتمام
وجودمابرخواسته،حرفاضافههمنباشه.دست

بزنیندیگه.مرسیاه.
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